Energia-komunitateen proiektu-pilotu
berezietarako pizgarrien programarentzako
laguntzak
(CE IMPLEMENTA PROGRAMA), PRTR NGEU IDAE esparruan

Norentzat: Egoitza fiskala Espainian duten eta energia-komunitate bat
osatzen duten pertsona juridiko guztiak, publikoak zein pribatuak, legez
eta behar bezala eratuak.
Zenbatekoa:

*10.000.000,00 € proiektu “txikietarako”
*30.000.000,00 € proiektu “handietarako”.

Aurkezteko epea: 2022/12/19tik 2023/02/13ko 12:00etara

ARLOA

Título

Gehieneko dirulaguntza

a) E.B. elektrikoak

biomasa, biogasa edo beste gas berriztagarri batzuk, eolikoa,
hidraulikoa eta eguzki-energia fotovoltaikoa

%60

b) E.B. termikoak

aerotermia, biomasa, biogasa, biometanoa zein beste gas
berriztagarri batzuk, geotermia, hidrotermia eta eguzki-energia
termikoa, bai eta iturri horiek aprobetxatzeko sistemak ere

%60

c) Eraginkortasun
energetikoa:

inguratzaile termikoaren eraginkortasun energetikoa hobetzea

%30

d) Mugikortasun
jasangarria:

ibilgailu elektrikoak kargatzeko azpiegitura ezartzea eta ibilgailu
elektriko “entxufagarriak” eta erregai-pila bidezkoak erostea
mugikortasun partekaturako.

%40

e) Eskariaren
kudeaketa

kontagailuaren atzeko biltegiratzea eta biltegiratze hidraulikoaren
bidezko edo beste biltegiratze-sistema berritzaile batzuen bidezko
erregulazio-sistemak, besteak beste, bateriak…

Erlazionatutako jarduera arloari
aplikatzen zaion laguntzaren
gehieneko intentsitatea.

* -- % 100era arte zero emisioko edo isuri txikiko
errepideetako ibilgailuentzako sarbide publikoko kargaedo
erregai-azpiegituretarako,

Diruz lagun daitezkeen kontzeptuak (I)
MAILA ADMINISTRATIBOA:
→ Jarduketak egitearekin lotutako proiektu teknikoen lanketa.
→ Diruz lagun daitezkeen proiektuen jarduketak gauzatzeko lizitazioaren xede diren
pleguak idaztearen kostuak.
→ Jarduketak egiteko zuzendaritza fakultatiboaren kostuak.
→ Energia-komunitatearen gobernantza edota administrazioa kudeatzeko tresnak
garatzeko kostuak.
→ DNSH printzipioaren betebeharrak betetzeko kostuak.
KOMUNIKAZIOA:
→ Informazio eta publizitate-betebeharrak betetzeko komunikazio kostuak.

Diruz lagun daitezkeen kontzeptuak (II)
OBRAN:
→ Obraren segurtasuna eta osasuna koordinatzeko eta muntatzeko kostuak.
→ Obrak gauzatzearen kostuak, obra zibila edota instalazioen muntaia barne.
→ Ekipo eta material eta instalazio osagarrietan egindako inbertsioa.
→ Instalazio kontsumitzaileetako energia elektrikoa zein termikoa sortzeko,
metatzeko edota eskatzeko kudeaketa-sistemak, kontrol aktiboa eta monitorizazioa.

-Eskabidea eta laguntza-jarduerak egin izanaren justifikazioa
kudeatzeko kostuak, txostenak eta eskaera egiteko eta justifikatzeko
eskatzen den gainerako dokumentazioa barne.-

Diru laguntzen nolakotasuna:
Lehiakortasun-erregimenean = itzuli beharrik EZ.
Bateragarriak izango dira helburu bererako beste diru-laguntza batzuekin, betiere
jarduketaren kostu bera finantzatzen ez bada, diruz lagundutako jardueraren
kostua gainditzen ez bada, eta baldintza hau betetzen bada: laguntzek, metatuta,
Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduan ezarritako
mugak ez gainditzea, merkatuan ondasunak edota zerbitzuak eskaintzen dituzten
enpresak diren edo jarduera ekonomikoren bat egiten duten azken hartzaileentzat.
Hala eskatzen duten onuradunek emandako laguntzaren zenbatekoaren %
80rainoko aurrerakinak jaso ahal izango dituzte (IDAEren Zuzendaritza Nagusiari
zuzendutako idazkiz)

